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בתוכנית:

אולם ההרצאות בבניין הלב ע"ש סמי עופר, קומה 1-, המרכז הרפואי ת"א, כניסה מקומת הרחוב ויצמן 6

ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום אך כרוכה ברישום מראש
לבאי הכנס, חניה חינם ע"ב מקום פנוי בחניון ההנהלה הסמוך למיון

לרישום לכנס לחץ כאן

התכנסות, רישום וביקור בתערוכה 08:30-09:00

מליאת פתיחה ודברי ברכה 09:00-09:05

הרצאות במליאה – מושב ראשון 09:05-10:20

 חינוך והסברה = בריאות והחלמה - חשיבות הידע וההסברה באטופיק דרמטיטיס
הלן פסריני, הקרן לאטופיק דרמטיטיס, מעבדות פייר פאברה, טולוז, צרפת

פרופ' סמאיל חאג-רביה, סגן מנהל מחלקת עור ילדים, בית חולים נקר, אוניברסיטת פריז דקארט סורבון, פריז, צרפת

09:05-09:35

הצגת מקרה מאתגר
ד"ר יצחק קונפינו, מנהל שרות עור ילדים, בית החולים הממשלתי ע"ש אדית וולפסון, תל-אביב, ישראל

09:35-09:45

האמנם כל אקזמה = אטופיק דרמטיטיס - הפנים הרבות של אקזמה
ד"ר טור שיידר, מנהל מחלקת עור ילדים, בית החולים ע"ש הנרי פורד, דטרויט מישיגן, ארצות-הברית

9:45-10:10

 הצגת מקרה מאתגר
 ד"ר שושי גרינברגר,  מנהלת שירות עור ילדים, המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל-השומר רמת-גן, ישראל

10:10-10:20

הפסקה, בראנץ' וביקור בתערוכה 10:20-10:50

המשך הרצאות במליאה – מושב שני 10:50-12:40

הגישה המעשית לאטופיק דרמטיטיס - אלגוריתם פרקטי לטיפול באטופיק דרמטיטיס
פרופ' אלכס זבולונוב, מנהל מחלקת עור, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר-שבע, ישראל

10:50-11:15

הצגת מקרה מאתגר
ד"ר יוליה ולדמן-גרינשפון, מנהלת יחידת העור, המרכז הרפואי קפלן, רחובות, ישראל

11:15-11:25

 גוף ונפש באטופיק דרמטיטיס - אספקטיים נפשיים באטופיק דרמטיטיס בקרב החולים, ובקרב המטפלים
פרופ' דני בן אמיתי, מנהל יחידת עור ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח-תקוה, ישראל

11:25-11:50

האם אטופיק דרמטיטיס הינה מחלה סיסטמית? - בעד ונגד הגישה האומרת כי אטופיק דרמטיטיס הינה 
מחלה סיסטמית

ד"ר אמיר חורב, מנהל השרות למחלות עור בילדים, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר-שבע, ישראל

11:50-12:15

הצגת מקרה מאתגר
  ד"ר יעקב משיח, מנהל מרפאת עור ילדים ומתבגרים, בית החולים לילדים ע"ש דנה-דואק, 

מערך העור, המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי, תל-אביב, ישראל

12:15-12:25

שחר של יום חדש באטופיק דרמטיטיס - ממחקר בסיסי לטיפולים חדשים באטופיק דרמטיטיס
 ד"ר ליאת סמואלוב, סגנית מנהל מערך העור, המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי, 

מרפאת עור ילדים ומתבגרים, בית-החולים לילדים ע"ש דנה-דואק, תל-אביב, ישראל

12:25-12:50

https://secure.pulseem.com/clientpages/28082018153755sa5101.html?v=3cbdc94f-c39e-4f5a-9136-55190802df1d

